
 

 

مجموعة جي إف إتش المالية تعين الشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيساً تنفيذياً لشركة جي إف إتش 

 العقارية

 

 
 

عن  -الذراع العقاري لمجموعة جي إف إتش المالية  –العقارية  إتش إف جي شركةأعلنت اليوم  - 2019ديسمبر  22 :المنامة

التخطيط  في عاما 20 على تربو بخبرة المجموعة إلى حمدرئيسا تنفيذيا لها. ينضم الشيخ خليفة  آل محمد بن الشيخ حمدتعيين 

 حمديخ الش سيكون العقارية، جي إف إتش لشركة تنفيذي كرئيس الجديد منصبه مهام إطار العمراني وتطوير المشاريع. في

 الطراز في مملكة البحرين وأسواق إقليمية مختارة.إنجاز مشاريع عالمية  رار المجموعة فياستماإلشراف على  عنمسؤوالً 

 شؤون البلدياتمدير عام التخطيط العمراني في وزارة  منصب حمدالشيخ  شغل لمجموعة جي إف إتش المالية، انضمامه قبل

 . 2016، حيث أدار الفريق المعني بوضع وإعداد المخطط العام المعدل لمملكة البحرين والتخطيط العمراني

كما سبق للشيخ حمد العمل كمدير االستثمار العقاري في شركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث كان يشرف على تصميم 

ولى الشيخ كما ت. لعدد من المحافظ العقاريةوتطوير وإطالق مشاريع تجارية كبرى، اضافة الى تمثيل مصالح الصندوق السيادي 

ادية، في مجلس التنمية االقتص المشاريعير العقاري شملت تبوأه منصب مدير حمد مناصب استراتيجية اخرى في مجال التطو

التخطيط الوطنية وغيرها من المشاريع الرئيسية التي نفذت لدعم إعداد المخطط العام وتطوير الحيث كان مسؤوالً عن دراسات 

  لمملكة البحرين. 

ن فيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: "يسّرنا الترحيب بالشيخ حمد بالرئيس التن الريس هشام السيد قال التعيين، هذا على تعليقا

وى في خبراته المتراكمة والرفيعة المستستشكل محمد آل خليفة بمنصبه الجديد كرئيس تنفيذي لشركة جي إف إتش العقارية. 

لة في ابتكار وبناء وتسليم المتواص جهودناو مجاالت التخطيط وإدارة المشاريع والتطوير العقاري إضافة نوعية للمجموعة

المشاريع العقارية التي تفيد المجتمعات التي نعمل فيها، ويشمل ذلك مستثمرينا ومساهمينا وشركائنا. ونتطلع قدماً الستكمال 

واالستمرار في اعادة تطوير عدد من مشاريعنا العقارية القائمة تحت إدارته واالستفادة من رؤيته في إطالق مشاريع تطويرية 

 جديدة تخلق قيمة للبحرين وألسواق أخرى نستثمر فيها". 

بدوره، قال الشيخ حمد بن محمد آل خليفة: "يسرني االنضمام لشركة جي إف إتش العقارية وإدارة فريق العمل الملتزم بتقديم 

يكون فريقنا واالبتكار. وسأعلى مستويات الكفاءة والتفاني والنجاح في تطوير وإطالق مشاريع رائدة من حيث التصميم والنوعية 

وغيرها من مبادرات تنموية في أسواق اقليمية  2030قادراً على دعم ومساندة االهداف االقتصادية لرؤية البحرين االقتصادية 

 أخرى نعمل فيها". 

 



 
 

 

 صتخص، األمريكية من جامعة جورج واشنطن الماجستير في اإلدارة الهندسية درجةالشيخ حمد بن محمد آل خليفة حاصل على 

 البكالوريوس في علم هندسة تحليل األنظمة من درجةكما يحمل الشيخ حمد . وتكلفة العمليات الهندسيةالتمويل وعلم االقتصاد 

 . األمريكية جامعة جورج واشنطن

 -انتهى-

 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 
في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية 

ل ك التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في
 ق دبي المالي .من بورصة البحرين، وسوق الكويت لألوراق المالية وسو
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